
1. Innledning

Høringsnotat

Tidsfrist for eierkontrollsaker - børser og verdipapirregistre

Reglene om eierkontroll for regulerte markeder og verdipapirregistre ble endret i 2014. Tidligere
var hovedregelen at ingen kunne eie mer enn 20 prosent av aksjene i en børs eller et
verdipapirregister. Nå kan Finansdepartementet tillate at en aktør erverver mer enn 10, 20, 30 eller
50 prosent. Det gjelder ingen konkret tidsfrist for myndighetenes behandling av slike saker, noe
EFTAs overvåkingsorgan (ESA) har gitt uttrykk for at vil gi norske myndigheter for mye
diskresjonært skjønn sammenliknet med rammene for autorisasjonsordninger som er trukket opp i
EØS-retten.

På denne bakgrunnen fremmes det på oppdrag fra Finansdepartementet forslag til forskrifts-
bestemmelser til børsloven og verdipapirregisterloven om saksbehandlingsregler for å innføre en
tidsfrist, nærmere bestemt regler om fra hvilket tidspunkt fristen skal begynne å løpe, mulighet for å
stoppe fristen ved behov for innhenting av ytterligere informasjon og virkningen av at fristen
eventuelt oversittes.

I punkt 2 nedenfor redegjøres det for sakshandlingsfrister på tilgrensende rettsområder. Punkt 3
gjengir EØS-rett, mens punkt 4 beskriver bakgrunnen for saken nærmere. Finanstilsynets vur-
deringer og forslag til regler fremkommer i punkt 5. Administrative og økonomiske konsekvenser
av forslaget omhandles under punkt 6. Konkrete forslag til nye regler følger i vedleggene 1 og 2.

2. Frister på tilgrensende rettsområder

Forvaltningsloven § 11 a etablerer en generell regel om at forvaltningsorganet skal forberede og
avgjøre saker uten ugrunnet opphold.

For regulerte markeder som ikke er børs, gjelder det en tidsfrist på tre måneder for eierkontrollen, se
børsloven § 17 tredje ledd. Avgjørelsesmyndigheten er lagt til Finanstilsynet. Fristen starter å løpe
når Finanstilsynet har mottatt komplett melding om ervervet. Det er ingen regler om frist-
forlengelse. Dersom Finanstilsynet ikke har nektet ervervet innen fristen, kan det gjennomføres.

Tilsvarende regler gjelder ved eierkontroll i verdipapirforetak, jf. verdipapirhandelloven § 9-10
fierde ledd, og forvaltningsselskap for verdipapirfond, se verdipapirfondloven § 2-5 første ledd og
verdipapirfondforskriften § 2-1 fierde ledd.

Etter finansieringsvirksomhetsloven § 2-2 første og andre ledd kan erverv av kvalifisert eierandel i
en finansinstitusjon bare gjennomføres etter at det er sendt melding til Finanstilsynet og tillatelse
foreligger fra departementet. Lovens § 2-3 tredje ledd lyder:

"Spørsmålet om det skal gis tillatelse etter § 2-2 annet ledd, skal avgjøres innen en periode
på 60 arbeidsdager, regnet fra det tidspunktet Finanstilsynet har bekreftet å ha mottatt mel-
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dingen (vurderingsperioden). Har departementet eller Finanstilsynet før det er gått
50 arbeidsdager fremsatt skriftlig krav om ytterligere opplysninger, avbryter kravet
vurderingsperioden i tiden inntil svaret fra erververen er mottatt, men ikke i mer enn
20 arbeidsdager, eller i mer enn 30 arbeidsdager hvis erververen ikke er undergitt tilsyn
eller er hjemmehørende utenfor EØS-området. Andre krav om ytterligere opplysninger er
uten virkning for lengden av vurderingsperioden."

3.  EØS-rett

Regulerte markeder er omfattet av MiFID1. Eierskap er regulert i artikkel 38, som lyder:

"1. Medlemsstatene skal kreve at personer som har mulighet til direkte eller indirekte å øve
betydelig innflytelse på forvaltningen av det regulerte markedet, er egnet.
2. Medlemsstatene skal kreve at operatøren av det regulerte markedet

a) gir vedkommende myndighet opplysninger, som skal offentliggjøres, om det
regulerte markedets og/eller markedsoperatørens eierskap, og scerlig om identiteten
til og omfanget av interessene til eventuelle parter som har mulighet til å øve
betydelig innflytelse på forvaltningen,
b) underretter vedkommende myndighet om, og offentliggjør, enhver overdragelse av
eiendomsrett som fører til endring av identiteten til personene som har betydelig
innflytelse på driften av det regulerte markedet.

3. Vedkommende myndighet skal nekte å godkjenne foreslåtte endringer i de interesser som
kontrollerer det regulerte markedet og/eller markedsoperatøren, dersom det foreligger
objektive og påviselige grunner til å tro at de vil kunne utgjøre en fare for en sunn og
fornuftig forvaltning av det regulerte markedet."

Disse reglene videreføres i MiFID 112 artikkel 46.

Det foreligger for tiden ingen harmonisert sekundærlovgivning i EØS-avtalen om verdipapir-
registre. EU har imidlertid vedtatt CSDR3, som er EØS-relevant og vil bli innlemmet i EØS-avtalen
etter hvert. CSDR artikkel 27 (7) og (8) har følgende ordlyd i engelsk versjon:

"7.  A CSD shall:
(a) provide the competent authority with, and make public, information regarding the

ownership of the CSD, and in particular, the identity and scale of interests of any
parties in a position to exercise control over the operation of the CSD;

inform and seek approval from its competent authority of any decision to transfer
ownership rights which give rise to a change in the identity of the persons
exercising cantrol over the operation of the CSD. After receiving approval from
its competent authority, the CSD shall make public the transfer of ownership
rights.

1 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF av 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, om
endring av rådsdirektiv 85/611/EØF og 93/6/EØF og europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/12/EF og om oppheving
av rådsdirektiv 93/22/E0F.
2 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 2014 om markeder for fmansielle instrumenter og om
endring av direktivene 2002/92/EF og 2011/61/EU (omskrevet).
3 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 909/2014 av 23. juli 2014 om forbedring av verdipapiroppgjøret i den
Europeiske Union og om verdipapirregistre og endring av direktivene 98/26/EU og 2014/65/EU og forordning (EU) nr.
236/2012.
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Any natural or legal person shall inform without undue delay the CSD and its competent
authority of a decision to acquire or dispose of its ownership rights that give rise to a
change in the identity of the persons exercising control over the operation of the CSD.
8. Within 60 working days from the receipt of the information referred to in paragraph 7,
the competent authority shall take a decision on the proposed changes in the control of the
CSD. The competent authority shall refuse to approve proposed changes in the control of
the CSD where there are objective and demonstrable grounds for believing that they would
pose a threat to the sound and prudent management of the CSD or to the ability of the CSD
to comply with this Regulation."

Inntil CSDR er inntatt i EØS-avtalen, kan Norge i utgangspunktet fritt bestemme hvilke frister som
skal gjelde for prøving av eiere i børser og verdipapirregistre.

Det følger imidlertid visse grenser av generell EØS-rett. ESA mener et regime uten en konkret
tidsfrist gir norske myndigheter for stort skjønn i myndighetsutøvelsen, og tilsvarende redusert
mulighet for institusjoner og investorer til å forutsi sin rettslige posisjon, og har i denne
sammenhengen vist til de såkalte  "golden  share"-avgjørelsene fra EU-domstolen. Disse sakene har
dreid seg om minoritetsaksjeposter som er eid av offentlige myndigheter og som likevel har gitt
bestemmende innflytelse i foretaket. Konstruksjonen har vært brukt ved privatisering av offentlige
foretak. EU-domstolen har i flere dommer kjent denne fremgangsmåten ulovlig fordi de offentlig
eide aksjene vil innebærer en restriksjon på den frie flyten av kapital i og med at en
majoritetsaksjonær ikke får den innflytelsen over foretaket som normalt følger med en slik
eierandel. Majoritetsaksjonæren får dermed redusert mulighet til å forutsi sin rettslige posisjon.

4. Bakgrunn

sitt forslag til nye eierkontrollregler for regulerte markeder og verdipapirregistre i 2013 hadde
Finanstilsynet inntatt en regel om at tillatelse til ervervet skulle anses gitt dersom søknaden ikke var
avgjort innen tre måneder fra Finanstilsynet hadde mottatt alle nødvendige opplysninger.

Finansdepartementet sluttet seg ikke til denne delen av forslaget. I Prop. 87 L (2013-2014) punkt
2.9.3.3 uttalte departementet:

"Børsloven § 17 tredje ledd og verdipapirregisterloven 5-2 tredje ledd oppstiller i dag en
tremåneders-frist for Finanstilsynets behandling av søknader om erverv av betydelige
eierandeler. For departements behandling av søknad om unntak etter børsloven § 35 og
verdipapirregisterloven § 5-3 er det ikke fastsatt noen lovbestemt frist. Om dette uttalte
departementet på side 47 i Ot.prp. nr. 80 (2008-2009):

"Næringslivets Hovedorganisasjon har i sin høringsuttalelse påpekt at det bør gjelde
en særlig saksbehandlingsfrist for departement ved behandlingen av søknad om
unntak fra eierbegrensingsreglen, og viser til fristen på tre måneder som oppstilles i
børsloven § 17. Departementet har i likhet med arbeidsgruppen ikke funnet grunn til
å lovfeste en særskilt saksbehandlingsfrist for slike søknader. Departementet vil vise
til at slikt erverv vil kunne ha meget stor betydning for det norske verdipapir-
markedet. Det er derfor etter departementets syn viktig at myndighetene har
tilstrekkelig med tid til å kunne innhente all relevant og nødvendig informasjon, for
deretter ha tid til å foreta en forsvarlig vurdering av ervervet."
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Departementet kan ikke se at de hensyn som er omtalt i Ot.prp. nr. 80 (2008-2009) har
endret seg vesentlig siden de forrige lovendringene ble vedtatt i 2009. Innhenting av nød-
vendig informasjon hos erverver og/eller bakenforliggende eiere vil kunne were tidkrevende,
i tillegg til at det kan være krevende å vurdere den konkrete egnetheten og hvordan ervervet
vil kunne ha innvirkning på finansmarkedenes virkemåte, herunder børsens evne til å
betjene det norske kapitalmarkedet eller verdipapirregisterets funksjon som rettighets-
register. Departementet foreslår derfor ikke å følge opp Finanstilsynets forslag om tre
måneders saksbehandlingstid for denne type saker. Departementet viser imidlertid til at
forvaltningslovens regler om forsvarlig saksbehandlingstid også gjelder i disse sakene."

5. Finanstilsynets vurderinger og forslag

I et nytt regelverk gjelder det å finne en balanse mellom de hensynene Finansdepartementet viser til,
og de forholdene ESA har tatt opp. Finanstilsynet legger til grunn at det bør fastsettes en konkret
tidsfrist for behandling av eierkontrollsaker for børser og verdipapirregistre.

Et eget spørsmål er om det bør foreslås regler for verdipapirregistre som er i overensstemmelse med
CSDR, selv om dette ikke er nødvendig etter Norges EØS-rettslige forpliktelser. Finanstilsynet har
kommet til at det ikke er hensiktsmessig å innføre noen få av saksbehandlingsreglene i CSDR
allerede nå, ikke minst fordi CSDRs tidsfrist er knyttet til eierkontrollregler som er forskjellig fra
dem som gjelder i dag. Videre vil innføringen av CSDR uansett kreve omfattende endringer i
verdipapirregisterlovgivningen. De foreslåtte reglene for verdipapirregistre vil derfor igjen bli
endret når CSDR er innført i Norge.

5.1 Fristens utgangspunkt

Søknad om tillatelse til erverv av betydelig eierandel i børser og verdipapirregistre skal fremmes for
Finanstilsynet. Det foreslås at Finanstilsynet skal bekrefte at søknaden er mottatt, og at saksbehand-
lingsfristen starter å løpe når denne bekreftelsen er avgitt. Tilsvarende gjelder ved liknende erverv i
finansinstitusjoner.

5.2 Fristens lengde

Finansdepartementet har vist til at innhenting av nødvendig informasjon i denne typen saker og
vurderingen av sakene vil kunne være tidkrevende. Det må gis tid til forsvarlig saksbehandling både
hos Finanstilsynet som forberedende organ og hos Finansdepartementet som besluttende organ. Så
lenge potensielle erververe kan forholde seg til en konkret frist som ikke er urimelig lang, antar
Finanstilsynet at kravene til juridisk forutsigbarhet i EØS-retten er oppfylt. Finanstilsynet foreslår at
fristen settes til fire måneder.

5.3 Stans av fristen

Det må tas høyde for at Finansdepartementet eller Finanstilsynet kan ha behov for mer informasjon
i saken. Finanstilsynet foreslår derfor at fristen avbrytes dersom departementet eller Finanstilsynet
skriftlig anmoder erverver eller andre om ytterligere opplysninger. En anmodning om ytterligere
opplysninger må fremmes innen tre måneder fra fristens start. En liknende ordning gjelder ved
erverv i finansinstitusjoner.

Ved erverv i finansinstitusjoner er det fastsatt en grense for hvor lenge fristen i slike tilfeller kan
utsettes, nemlig henholdsvis 20 og 30 arbeidsdager, avhengig av om erververen er undergitt tilsyn
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eller hjemmehørende i EØS-området eller ikke. Finanstilsynet har erfart at denne fristen kan bli noe
kort, særlig der opplysninger skal innhentes fra andre lands myndigheter. Derfor foreslås det ingen
slik grense for eierkontrollsaker knyttet til børser og verdipapirregistre.

Når de nødvendige opplysningene foreligger, vil fristen fortsette å løpe.

5.4 Fristoversittelse

Finanstilsynet legger til grunn at en fristoversittelse bør få som konsekvens at tillatelse til ervervet
anses gitt. Dette er følgen etter finansieringsvirksomhetsloven § 2-5 flerde ledd når det gjelder
erverv av kvalifisert eierandel i finansinstitusjoner. Etter børsloven § 17 tredje ledd blir konsek-
vensen at ervervet kan gjennomføres dersom Finanstilsynet ikke har truffet vedtak innen tre
måneder om å nekte det.

Etter forslaget ovenfor vil det normalt gjelde en frist på fire måneder. Finanstilsynet legger til grunn
at denne vil være tilstrekkelig til at Finanstilsynet skal kunne avgi sin anbefaling og Finans-
departementet skal kunne ta stilling til saken. Dersom departementet i forkant av fristens utløp er i
tvil om søkeren er egnet til å sikre en god og fornuftig forvaltning av foretaket på grunnlag av de
opplysningene som foreligger da, må departementet nekte ervervet.

5.5 Lovtekniske forhold

Finanstilsynet går ut fra at de nye reglene kan fastsettes i forskrift med hjemmel i henholdsvis børs-
loven § 35 sjuende ledd og verdipapirregisterloven § 5-2 sjuende ledd.

Det foreligger allerede en forskrift til børsloven, nemlig forskrift om regulerte markeder (børs-
forskriften). Finanstilsynet anser det hensiktsmessig at reglene inntas som et nytt kapittel 6a i
forskriften kalt "Nærmere om eierkontroll i børs", se forslaget i vedlegg 1.

Det er ikke gitt en samleforskrift til verdipapirregisterloven. Finanstilsynet legger til grunn at de nye
reglene kan fastsettes i en egen forskrift om eierkontroll i verdipapirregistre, se forslaget i vedlegg
2.

6. Administrative og økonomiske konsekvenser

Antall selskap som berøres av de foreslåtte reglene, er få. Bortsett fra konsekvensene av en frist-
oversittelse samsvarer forslaget i stor grad med det som allerede følger av alminnelig forvaltnings-
rett. Finanstilsynet mener derfor at det nye regelverket ikke vil få nevneverdige administrative eller
økonomiske konsekvenser.
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I forskrift av 29. juni 2007 nr. 875 om regulerte markeder (børsforskriften) gjøres følgende
endringer:

Nytt kapittel 6a skal lyde:

Kapittel 6a. Nærmere om eierkontroll i børs

§  28a. Saksbehandlingsregler

Søknad om tillatelse etter børsloven § 35 første ledd skal avgjøres innen fire måneder etter at
Finanstilsynet har bekreftet å ha mottatt søknaden (vurderingsperioden). Har departementet eller
Finanstilsynet før det er gått tre måneder fremsatt skriftlig anmodning om ytterligere opplysninger
overfor erververen eller andre, avbryter anmodningen vurderingsperioden i tiden inntil svar er
mottatt.

Er spørsmålet om tillatelse ikke avgjort innen utløpet av vurderingsperioden etter første ledd, skal
tillatelse anses gitt til erverv av den eierandelen som er angitt i søknaden etter børsloven § 35 femte
ledd.

Denne forskriften trer i kraft [dato].
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Forsla til forskrift om eierkontroll i verdi a irre istre

Forskrift om elerkontroll i verdipapirregistre

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet [dato] med hjemmel i lov av 5. juli 2002 nr. 64 om registrering av finansielle instrumenter
(verdipapirregisterloven) § 5-2 sjuende ledd.

§ 1. Saksbehandlingsregler

Søknad om tillatelse etter verdipapirregisterloven § 5-2 første ledd skal avgjøres innen fire måneder
etter at Finanstilsynet har bekreftet å ha mottatt søknaden (vurderingsperioden). Har departementet
eller Finanstilsynet før det er gått tre måneder fremsatt skriftlig anmodning om ytterligere
opplysninger fra erververen eller andre, avbryter anmodningen vurderingsperioden i tiden inntil
svar er mottatt.

Er spørsmålet om tillatelse ikke avgjort innen utløpet av fristen etter første ledd, skal tillatelse anses
gitt til erverv av den eierandelen som er angitt i søknaden etter verdipapirregisterloven § 5-2 femte
ledd.

§ 2. Ikrafitredelse

Denne forskriften trer i kraft [dato].

Vedlegg 2
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